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Kom meedoen!
Voorwoord
Daar is ie weer! Het wijkmagazine van de
Bloemenbuurt.

Dit stukje schrijf ik tijdens het paasweekend. Buiten waait
een snerpende noordenwind en het voelt alles behalve
alsof de lente gaat beginnen. Door de tv-commercials zijn
we alweer helemaal in een paasbeste stemming geraakt.

Of zoals onze vormgever zegt: de énige échte
wijkglossy van Den Haag. Hij is dan ook verantwoordelijke voor de fantasievolle en kleurrijke
opmaak van elk nummer. Wij boffen maar met
hem. Ook met onze fotograaf. Altijd speurend
naar leuke onderwerpen in de wijk is hij zo
langzamerhand een beroemde buurtbewoner
aan het worden. En laten we alle schrijvende
redactieleden niet vergeten. Onmisbaar voor
een aantrekkelijke, gevarieerde inhoud.

Maar wat betekent Pasen eigenlijk echt, behalve eieren
zoeken en uitgebreide brunches? Pasen is het feest van
de ‘wederopstanding’. Afgezien van de historische context,
kun je zeggen dat Pasen symbool staat voor het leven dat
terugkeert nadat het aanvankelijk afgeschreven leek. En
die ‘levensdrang’ manifesteert zich in alles wat wij om ons
heen zien (als je er oog voor hebt). Zo heb ik wel eens, per
ongeluk uiteraard, een insect een klap verkocht terwijl ik
lag te zonnen. Het arme beestje was direct invalide maar
probeerde toch weer op te krabbelen uit het gras. De
overlevingskansen waren gering maar iets in het DNA van
dat wezentje maakte dat het de strijd niet opgaf.

Die wederopstanding gaan we ook meemaken als dat vermaledijde virus eindelijk bedwongen is. De stad komt weer
tot leven, theaters en restaurants gaan weer open, mensen
kunnen elkaar weer ontmoeten op de sportclub, op het
terras... Want ook in ons DNA zit de wil en de drang om de
draad weer op te pakken.

© Undraw & Designink

Ik loop graag door een bosrijke omgeving. Schijnbaar dor
hout komt in deze tijd weer tot leven. Ik weet nog dat ik
een keer bij iemand op visite was in een chique huis aan
de rand van het Scheveningse Bos. Het was eind maart en
buiten trilden de bomen als het ware van energie. Alles zat
vol in de knop en een week later zou dat allemaal in één
keer uitkomen.

Samen gaan we vijf keer per jaar met veel plezier
aan de slag. Het maken van het wijkmagazine
is een dankbare klus. Maar ook een intensieve.
Dat gaat het soepelst als we met velen zijn.
Daarom willen we de redactie graag uitbreiden.
Leuk om je naam ook te zien prijken in het blad?
Neem contact met ons op en kom de redactie
verrijken. Zin om je hand eens te beproeven bij
de vormgeving? Laat het ons weten en draai een
keer mee bij het ontwerpproces. Vaardig met
het maken van puzzels? Meld je aan en verras
ons met een hersenkraker. Keertje helpen bij
de productie van een nieuw nummer? Graag!
Dan kan de huidige coördinator ook met een
gerust hart op vakantie. Als de lockdown achter
de rug is tenminste.
Stuur een mail naar;
redactiewijkwijs@gmail.com

Mooi voorjaar gewenst,

Marcel van Guldener

We kijken uit naar je bericht!
Elisabeth van Elsen

VOORWOORD
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D I C K VA N D E R Z WA A R D

K A R E L VA N D E R B E N T

INTERVIEW

‘IK HEB ER VEEL VAN
OPGESTOKEN EN HET WAS
LEUK OM TE DOEN!’

SCHEIDEND VOORZITTER
KLAARTJE DE VRUEH:

Ze groeide op in het oude centrum van Den Haag. ‘Als buren hadden we eigenlijk alleen maar winkeliers. Mijn oma woonde in de Schilderswijk, daar had (en heb) je het clubhuis De Mussen, waar
ook mijn ooms naartoe gingen. Dat was zo ongeveer het enige concept dat ik kende van buren en
buurtorganisaties.’ Nu woont ze zo’n 35 jaar in de Bloemenbuurt en op 12 mei neemt Klaartje de
Vrueh na 10 jaar bestuurswerk afscheid als voorzitter van het Wijkberaad De Hyacint. Tegen haar
opvolger Jan Vonk zegt zij: ‘Ga er vooral van genieten. We hebben zó’n leuke wijk en er is niets leukers dan daar je steentje aan bij te dragen!’
Klaartje heeft een informatica-achtergrond en werkte
onder meer als field manager en managing consultant bij
een aantal grote informaticabedrijven, zoals Pink Roccade
en Getronics (later KPN). Ze woont op de Papaverhof, is
getrouwd met Duurt, heeft een dochter van 23, Nienke,
en een zoon van 17, Joris.

Boekhouden voor Dummy’s
Haar interesse voor het wijkberaad begon tijdens een
buurtfeest in de Papaverhof, toen zij zich realiseerde dat

zij na 20 jaar, buiten haar buren, de wijk eigenlijk nauwelijks kende. ‘Dat feestje attendeerde me erop dat het heel
erg leuk was om contact met je buren te hebben. Na vijf
jaar in de Klimopstraat en zo’n 20 jaar in de Papaverhof
wilde ik graag buurtbewoners leren kennen om niet langer anoniem door het (buren)leven te hoeven gaan.’ Toen
er in 2009 bij het wijkberaad een vacature kwam voor
penningmeester, nam Klaartje de penningen over van
Dick van Dijk en kreeg daarbij een oude laptop en heel
veel paperwerk. ‘Hoewel hij het natuurlijk allemaal goed
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had bedoeld, kon ik er ondanks mijn bedrijfseconomische
achtergrond geen chocola van maken. Maar omdat er
natuurlijk wel een goede boekhouding gevoerd moest
worden, heb ik het boekje Boekhouden voor Dummy’s
gekocht.’

Zware dossiers
Toen ze nog maar net penningmeester was, kreeg ze
meteen twee zware dossiers voor de kiezen. ‘Het eerste
was dat de gemeente vond dat we een groot deel van de
subsidie moesten terugbetalen, omdat we een heleboel
kosten onterecht hadden opgevoerd. Daar ben ik met
Arnold van der Heijden, de toenmalige voorzitter, ingedoken. Wij vonden het raar dat we wel geld kregen voor
een pand, maar dat we de schoonmaak- en energiekosten
niet mochten aftrekken. Dat hebben we in een verweerschrift, dat we persoonlijk moesten verdedigen, duidelijk
gemaakt en gewonnen. Dat was een mooie binnenkomer!
Kort daarna werden we geconfronteerd met het gedoe
rondom De Kruin. Het was natuurlijk een hele domper dat
we gedwongen werden om ons mooie wijkgebouw en een
groot gedeelte van de tuin met de bewonersvereniging
van de Bomenbuurt te delen.’ Dat dit plan uiteindelijk niet
is doorgegaan doordat De Kruin zichzelf had opgeheven,
heeft De Hyacint geen windeieren gelegd. ‘We hadden inmiddels een budget toegezegd gekregen om te verbouwen
en de keuken te vernieuwen. Daarvan heb ik samen met
een ambtenaar van het stadsdeelkantoor nog 50.000 euro
uit kunnen veiligstellen om de tuin te renoveren. Maar
voor De Kruin was het allemaal erg triest!’

Motiveren en inspireren
Het voorgaande speelde allemaal in de zeven jaar dat
Klaartje penningmeester was. ‘Eigenlijk heb ik nooit de
ambitie gehad om voorzitter te worden. Maar nadat Arnold er twee termijnen op had zitten en het genoeg vond,
hadden we niet meteen een opvolger en werd Jurrie Vos
interim-voorzitter. Omdat hij dat niet langer dan een jaar
wilde doen, heb ik gezegd dat ik het dan ook nog wel voor
een tijdje wilde doen. Ik heb in die drie jaar dat ik voorzitter
was, best wel veel geleerd. Zo heb ik in mijn professionele
leven veel leiding gegeven, maar dat is heel wat anders
dan het aansturen van een vrijwilligersorganisatie. Maar
doordat ik graag leiding geef door mensen te motiveren
en te inspireren is het mij best wel gelukt om alles aan
elkaar te breien. Het was bovenal erg leuk om te doen!’

kantoortje beneden hebben opgegeven ten faveure van
een kleedruimte/garderobe en hebben we bovendien op
de eerste etage, tegenover lokaal 7 ook nog een kantoortje
gehuurd. Dat het een best wel hectische periode is geweest
waarin een hoop dingen zijn gebeurd, is inherent aan
wie ik ben. Ik pak dingen aan, ik ben een opstarter; op
mijn visitekaartje staat kwartiermaker. Ik leg makkelijk
en graag contacten met allerlei partijen én ik heb – wat
ik ook graag wilde – een heleboel wijkbewoners leren
kennen! In mijn tijd zijn we begonnen met de Burendag
en het Wijkfestival.’

Bewonersorganisatie
‘In feite zijn we als wijkberaad een bewonersorganisatie
en geen wijkcentrum of buurthuis, wat we in de loop
der jaren wel een beetje leken te zijn geworden. Wij zijn
opgericht om een rol te spelen in de openbare ruimte en
de leefbaarheid van de wijk, door de burgers een stem
te geven. Dat kan over van alles zijn, van parkeren tot
hondenpoep, van omgevingsvergunningen, grondwaterproblematiek en de noordwestelijke hoofdroute tot
groenvoorziening en ga zo maar verder. Allemaal zaken
waar burgers en bewoners in bepaalde mate mee te maken
hebben en ook inspraak in hebben.’
‘Voor mijn tijd was het wijkberaad vooral intern bezig,
zoals het organiseren van activiteiten en oprichten van
clubjes door en voor buurtbewoners. In de rol naar buiten
was Juup Nak, helaas overleden, onze vertegenwoordiger
in een pleinenoverleg en Arnold van der Heijden hield
zich bezig met verkeer.'

Concrete portefeuilles
‘Een van de meest significante veranderingen binnen het
bestuur is dat wij nu hele concrete portefeuilles hebben,
met daarvoor verantwoordelijke bestuursleden. Samen
met Jurrie Vos hebben we daar een start mee gemaakt. Zo
is nu Marcel Bril verantwoordelijk voor de communicatie,
neemt Jan Vonk verkeer en veiligheid voor zijn rekening
en zit Paul van den Berg, naast de rol van het beheer van
het wijkcentrum, in de werkgroep omgevingsvergunning.
Dat is de verzakelijking naar de buitenkant. Wat betreft
de binnenkant van het proces – zeg maar het functioneren
als buurtcentrum – draaien de clubjes vooral zelfstandig,
maar dat is natuurlijk door corona helaas stil komen te
liggen. In de communicatie daarover hebben we ook een
duidelijke rol gespeeld.’

Kwartiermaker
Onder haar voorzitterschap is een aantal mooie projecten
gerealiseerd. Klaartje: ‘Zo hebben we op de eerste etage
van het wijkgebouw Lokaal 7 erbij gekregen, dat kwam
goed uit omdat de zaal van De Hyacint te druk bezet was
waardoor we eigenlijk vergaderruimte te kort kwamen.
Toen kwam de renovatie van De Hyacint, waarbij we ons

‘Er wordt steeds meer naar en van vrijwilligers gevraagd.
Een gevolg van de terugtrekkende overheid (ben ik inmiddels niet meer zo voor, ik ben toch socialistischer dan ik
dacht), maar aan de andere kant vind ik ook dat we
betrokken moeten zijn. En dat is veel makkelijker
Ж
en leuker dan je denkt!’
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Huishoudelijke verzorging
Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging, omdat het
huishouden toch wat zwaar begint te worden? Dan helpt Stichting
Eykenburg u graag!
Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij werken in vaste teams,
waardoor u niet teveel verschillende medewerkers over de vloer krijgt.
Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of bent u op zoek
naar de actuele prijzen? Neem dat contact op via 070 - 750 70 00 of kijk
op www.eykenburg.nl.

Meer informatie 070 - 750 70 00 | www.eykenburg.nl
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OP IE DE RE
HOE K
EEN
SNOECK
D AV E H E I N S

K A R E L VA N D E R B E N T

VAAK FIETSEN WE ACHTELOOS VOORBIJ
AAN KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE.
DAAROM STAAN WE DIT MAAL STIL
BIJ EEN WERK VAN JAN SNOECK.
KUNST IN DE WIJK

Jan Snoeck is van de Haagse beeldhouwers de man die de straten en pleinen van de stad het
meest met kunst heeft verrijkt. De in Rotterdam geboren kunstenaar, in 2018 op 91-jarige leeftijd
overleden, kreeg daarom bij leven al de kreet mee: op iedere hoek een Snoeck.
Net even over de grens van onze wijk, aan de Segbroeklaan
tegenover de Goudenregenstraat hebben ook de Bloemenwijkers zicht op een van zijn werkstukken: De Rasp.

ontbreekt tot nu toe. ‘Eenvoud brengt een grote mate van
verantwoordelijkheid met zich mee,’ is een uitspraak van
hem. Misschien heeft de naamloosheid hiermee te maken.

Sierlijk beeld

Meer zuilen

Het sierlijke beeld, pal aan de weg, leeft sinds een paar
jaar een open en bloot bestaan. De naar de wolken reikende, elegante zuil van Jan Snoeck moest het voordien
doen met een verborgen plekje in het dikke struikgewas.
Na een flinke snoeibeurt is de pracht en praal van het
kunstwerk, dat al meer dan 50 jaar zijn huis heeft in het
Rodekruisplantsoen een baken voor het voorbijrazende
verkeer. Het kwam er in 1968 terecht in opdracht van de
gemeente in het kader van de Beeldende Kunstenaars
Regeling, de BKR.

Verspreid door het land staat nog een aantal hoog opgaande
zuilen van zijn hand. Ook in Frankrijk, waar hij in 1953
een jaar werkte in het atelier van Ossip Zadkine is dit het
geval. Allemaal zijn ze zowel op de voor- als achterkant
voorzien van een reliëf met een simpele, strakke structuur, wat ze een uitstraling van minimal art verschaft.

Jan Snoeck, zijn instelling eigen, gaf er indertijd niet veel
ruchtbaarheid aan. Het had aanvankelijk geen naam en
waarschijnlijk heeft hij er later zelf een bedacht, De Rasp.
Een bordje met een verwijzing naar de maker of een titel

En wat de vijf meter hoge Rasp van brons tenslotte laat
zien, is dat het tot het vroege werk van Jan Snoeck hoort.
Het moet het zonder de uitbundige kleuren doen, waarmee
latere sculpturen zijn getooid.
Met medewerking van Otto Wittmann en Vincent de
Boer (Stroom).

Ж
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'MENSEN KIJKEN
HIER MEER DE KAT
UIT DE BOOM DAN IN
SPOORWIJK'
'DOOR EXTRA BANKEN
KOMEN DE MENSEN
MEER MET ELKAAR IN
CONTACT, DAT VIND
IK BELANGRIJK'
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1
TA K E PA D D I N G

K A R E L VA N D E R B E N T

LIVING IN THE
BLOEMENBUURT
O N D E R H E T M O M VA N ‘ B E T E R G O E D G E J AT D A N S L E C H T B E D A C H T ’ S TA R T W I J K W I J S D E Z E
U I T D E N H A A G C E N T R A A L O V E R G E N O M E N N I E U W E R U B R I E K , WA A R I N W I J K B E W O N E R S I N
KO R T E V R A G E N E N A N T W O O R D E N H U N M E N I N G G E V E N O V E R D E W I J K .

Martin van der Hoven (60), wie kent hem niet? Lopend,
met zijn twee honden en zijn onafscheidelijke sigaar, of op
zijn prachtige brommer. Martin reed vroeger ook op een
Indian Scout uit 1925 op de steile wand (‘wall of death’)
van de befaamde Henny Kroeze. Hij was taxichauffeur
maar werd afgekeurd na een ongeluk bij het vissen. Hij is
al 53 jaar betrokken bij het Sinterklaasfeest, de afgelopen
jaren als goedheiligman zelf op de Goudsbloemlaan.
Martin woont samen met zijn vrouw Rina, zijn honden,
vogels, katten en vissen in de Stokroosstraat. In de manege
staat ook nog zijn paard. ‘Het enige wat nog ontbreekt, is
een bordje met “DAKTARI” op de voordeur,’ grapt Martin.

Bijzonderste plek van de Bloemenbuurt
‘Het verzorgingshuis op de Daal en Bergselaan [1]. Het
heeft een prachtige ligging bij de bosjes van Pex en de
sportvelden, je loopt zo het park in, overal groen. Echt
een fijne plek voor de mensen die daar wonen.’

Typisch Bloemenbuurt
‘Ik kom oorspronkelijk uit Spoorwijk, ik heb wel moeten
wennen aan de sfeer hier. Mensen kijken meer de kat uit
de boom, zijn gereserveerder. Ze vinden me misschien ook
intimiderend met mijn honden. Als mensen me eenmaal
kennen zijn ze meestal wel heel vriendelijk. Typisch vind
ik verder de dorpse sfeer en het vele groen.’
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Favoriete winkel
‘Ik heb vele favorieten, als ik er een moet kiezen is het
toch bakker Roodenrijs [2]. Ik kom daar bijna elke dag
voor koffie, een saucijzenbroodje en een praatje met
de dames. Echt gezellig.’

Goede ontwikkeling
‘Mooi dat ze extra banken gaan plaatsen bij het plein
voor het Segbroekcollege. Zo komen de mensen meer
met elkaar in contact, dat vind ik belangrijk.’

Onhandig
‘De straten lagen er superstrak bij na de herinrichting.
Daarna kwam er een tractor om de sloot schoon te
maken, en daarna is de straat verschillende keren
open geweest bijvoorbeeld voor glasvezel. Nu liggen
de stenen weer best rommelig. Zonde.’

Bestemming extra wijkbudget
‘Richt een nieuw parkje in voor de ouderen en kleed
dat aan met bloemen. Bloemen zouden sowieso een
duidelijkere plek mogen krijgen, we heten niet voor
niets de Bloemenbuurt.’

Tip net buiten de Bloemenbuurt
Favoriete wijkbewoners
‘Mariska en René en hun zoon Elliot, ze wonen een stukje
verderop in de Stokroosstraat. Echte mensen-mensen, hij
is drummer, zij speelt toneel, we hebben heel leuk contact.
Ze hebben ook honden, daar ken ik ze van. Met hun zoon
ga ik vaak naar de manege.’

Verbeterpunt voor de wijk
‘Ik zou meer toezicht willen zien in de wijk. Ik zie soms
types iets te geïnteresseerd de binnenkant van auto’s
bekijken. Ook zouden de scholieren van het Segbroek
zich beleefder mogen gedragen en minder rotzooi op
straat moeten gooien.’

3

‘Tattoo studio Endless Art op de Fahrenheitstraat.
Al mijn tattoos heb ik daar laten zetten. De eigenaar
Andy Ardaseer is echt een vakman.’

Wie verdient een pluim
‘Ze zal het niet leuk vinden, maar ik zeg mijn vrouw
Rina. Ze heeft meerdere herseninfarcten gehad maar
werkt nog steeds en heeft zo’n positieve levensЖ
houding. Daar heb ik echt respect voor [3].’
3
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A N N E M A R I E VA N O O R S C H OT

LOT T E VA N W E LY

ACHTER DE VOORDEUR

‘GRIEPGEVALLEN
HEBBEN WE NIET MEER’
HUISARTSENPRAKTIJK IN CORONATIJDEN
Net als iedere Nederlander zaten de huisartsen en doktersassistenten van de praktijk ‘Huisartsen
aan de Laan’ op 16 maart 2020 thuis voor de televisie toen premier Rutte een intelligente lockdown
aankondigde. ‘De volgende ochtend hebben we direct coronamaatregelen genomen,’ zegt Theun
Thien die samen met Roger Schnackers de zorg heeft voor 5000 patiënten. Ilse van Wely: ‘Ons team
pakt aan en is gelukkig flexibel.’
De volgende ochtend, 17 maart, was er crisisberaad met
het team dat uit 13 collega’s bestaat. Een groot team, want
de huisartsenpraktijk aan de Laan van Meerdervoort 633
vormt een eenheid met Praktijk Thien, Praktijk Schnackers en Apotheek Van Laaren. ‘We hebben alle afspraken
afgezegd,’ zegt Theun. Ilse: ‘We werden direct veel gebeld,
mensen waren in paniek. We hebben de assistentie snel
verdubbeld.’

Wat bedoel je?
Ilse: ‘In het begin van de coronacrisis belden zoveel
mensen. Wat oudere mensen, mensen die alleen zijn,
waren vaak in paniek. Dan moet je echt even de tijd
nemen om ze gerust te stellen en uit te leggen wat
de maatregelen betekenen. Sommigen durfden nergens meer naar toe te gaan, niet naar de dokter, niet
naar het ziekenhuis. We hebben de bezetting aan de
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telefoon verdubbeld. Dat konden we met ons eigen
team oplossen omdat iedereen flexibel extra uren
ging werken.’
Theun: ‘We zijn kwetsbare ouderen ook zelf gaan
bellen. We hebben uitgelegd hoe zij toch goede steun
konden krijgen in coronatijd en haalden gegevens op
van hun contactpersoon. We stelden ook de vraag:
“Wat wil je?”’

Dat is moeilijk omdat je niet kan kijken. Daar komt bij
dat het coronavirus heel verraderlijk is. Iemand kan
aangeven dat het met de benauwdheid wel meevalt,
een halve dag later ligt hij aan de beademing op de IC.
Nu gaat het herkennen van ziekteverschijnselen aan
de telefoon beter. Je maakt ook een ontwikkeling door.’

De coronamaatregelen geven meer stress. Geldt dat ook
voor jullie team?
Theun: ‘In deze praktijk krijg ik inderdaad meer
patiënten met stressgerelateerde klachten, nu één à
twee per dag. Het aantal burn-outs neemt snel toe.
Al dat digitale werk thuis leidt tot overbelasting.
Gelukkig is ons team nog fit. Zelf vind ik alle contacten op afstand onrustig en vermoeiend. In de eerste
lockdownperiode werden de huisartsbezoeken tot
een minimum beperkt. Nu zeg je bij klachten: laat
je eerst testen en kom dan langs, maar dat kon toen
nog niet. Ik moest veel diagnoses telefonisch stellen.

Wat doe je met patiënten die zich niet willen laten inenten?
Theun: ‘Eerst goed luisteren waarom ze niet willen.
Vaak zit er angst, die kun je met goede voorlichting
vaak wegnemen. Soms weigeren mensen om principiële redenen. Dat moet je respecteren.’

En je kunt weer naar de dokter gaan…
Ilse: ‘Wel beperkt hoor. We hebben een heel wachtWat was het antwoord?
kamerschema. Er mogen maximaal vier mensen in
Theun: ‘De meeste ouderen
de wachtkamer zitten. Er
gaven aan dat ze niet naar de
zit ook meer tijd tussen de
intensive care wilden als ze
afspraken.’
HET GEBRUIK VAN DE APP
corona in ernstige vorm zouden
Theun: ‘Nog steeds zijn veel
MEDGEMAK
IS
DOOR
krijgen. “Laat mij maar thuis,”
consulten telefonisch, maar
de balans is beter. Ook maken
zeiden ze vastbesloten.’
CORONA TOEGENOMEN
we sinds kort gebruik van
Zijn er veel ouderen in deze praktijk?
beeldbellen.’
Theun: ‘Ik denk dat ongeveer
Ilse: ‘En het gebruik van de
20% van de patiënten in onze praktijk boven de 70 is.’
app MedGemak is door corona toegenomen. Hierin
kun je je klachten veilig mailen en foto’s uploaden,
Zijn er van hen veel getroffen door corona?
bijvoorbeeld van een ontstoken oog. Afhankelijk van
Theun: ‘Daar heb ik geen cijfers over. Wij hebben
de klacht, krijg je advies. Dat kan een recept zijn, een
weinig coronapatiënten gezien. Als we aan de teafspraak of een doorverwijzing.’
lefoon het vermoeden hadden dat iemand besmet
En huisbezoeken?
was, stuurden we hem of haar naar Hadoks Acute
Zorg, dat is de centrale corona Huisartsenpost van
Thien: ‘Weinig nog. Maar dat neemt wel weer meer
Den Haag in het Haga Ziekenhuis. Af en toe hebben
toe, paar keer per week.’
Roger of ik daar dienst.’
Zijn jullie al gevaccineerd?
Ilse: ‘In vergelijking met andere wijken in Den Haag
valt het bij ons mee, denk ik. De meeste mensen in
Ilse: ‘De huisartsen wel, de assistenten als dit blad is
deze buurt wonen wat ruimer, houden zich goed aan
uitgekomen, ook.’
de regels en eten gezond. Dan heb je meer weerstand.’
Theun: ‘Griepgevallen hebben we niet meer.’
Vaccineren jullie ook zelf?
Ilse (lachend): ‘Dat komt omdat we anderhalve meter
Theun: ‘Nog niet, maar in april gaan we in de Bethlehem
afstand houden en geen handen meer geven. Dat
kerk naast onze praktijk vaccineren. Het kan niet hier
vond ik in het begin wel moeilijk hoor, maar nu ben
op de praktijk, omdat mensen na de prik een kwartier
geobserveerd moeten worden. Je hebt ruimte nodig
ik eraan gewend.’
om hen op afstand van elkaar even te laten zitten.
Hebben mensen van jullie team corona gekregen?
Overigens gaat het om een beperkte groep patiënten
Ilse: ‘Nee, niemand.’
die we gaan vaccineren, vastgesteld door het RIVM.’

Hebben jullie nog goede gezondheidstips om de coronacrisis door te komen?
Theun: ‘Bewegen, iedere dag wandelen is ook goed
voor de mentale fitheid, blijf gezond eten en
blijven lachen. Een dag niet gelachen...’

Ж
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Wilt u ook uw
verzekerings- en
hypotheekadviseur
bij u om de hoek?
Dicht bij huis verzekerd van een goed advies met de laagste premies, voor al
uw verzekeringen en financieringen.
Onder andere:
VvE verzekeringen
Autoverzekeringen
Woonverzekeringen
Hypotheken en financieringen
Zakelijke verzekeringen
2564 GX Den Haag

Telefoon 070-3461751

Kom eens
langs op de
Laan van Eik en
Duinen 172

info@verax.nl

www.verax.nl
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KLEIN VERSLAG

MARCEL BRIL

Wijkberaad bij Omroep West
In de derde aflevering van het Omroep West drieluik 'Bij ons in Segbroek' kwam presentator
Fred Zuiderwijk langs in de tuin van het wijkgebouw De Hyacint. ‘Wat een prachtige tuin, is dit nu
zo’n typisch voorbeeld van een verborgen pareltje in de stad?’ Klaartje de Vrueh, voorzitter van het
wijkberaad van de Bloemenbuurt: ‘Ja, dat is het zeker.’
Er gebeurt veel onder de vleugels van het wijkberaad,
constateren Fred en Klaartje: er is onder meer een schaakclub, yoga, mindfulness, een aantal leesclubs, een eetclub.
Bovendien wordt dit ‘prachtige blad’, de Wijkwijs gemaakt
door allemaal vrijwilligers.

nog steeds dicht. Ik dacht: hoe gaan we dit doen? Dus
toen heb ik Klaartje gewoon gebeld en gevraagd of het
mogelijk was om in dit paradijs te gaan trainen.’ En dat
mocht. Klaartje: ‘Ze hebben hier de hele winter - in weer
en wind - gesport.’

Maar aanleiding voor het bezoek is corona. Daardoor kan
er veel niet op dit moment, maar sommige dingen ook wel.
Klaartje: ‘De lokale sportschool heeft ons benaderd met
de vraag of ze in onze tuin mogen sporten.’

‘En zo,’ stelt de presentator, ‘levert de combi van De Hyacint
en ondernemers in de Bloemenbuurt hele mooie dingen op.’

Tijdens een personal training vertelt eigenaresse Nanda
de Ruyter van sportschool Club Vit: ‘De sportschool is

De aflevering is te zien via

https://is.gd/QGPLkf

Ж
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ZWEEFVLIEGEN:
EEN MIX VAN SPANNING,
ONTSPANNING EN VRIJHEID

BIJZONDERE HOBBY'S

M A R J A S TA M

UIT EIGEN BRON

Zweven als een meeuw
Soms kom je een buurtbewoner tegen met een heel bijzondere hobby. Oedske Osinga heeft zo’n
hobby: zweefvliegen met het gezin. We zitten op het Goudenregenplein op gepaste afstand met
koffie en koek. Een meeuw zit halsstarrig voor onze voeten, in afwachting van wat lekkers.
Zweven als een meeuw hoe doe je dat?
Hoe ben je bij deze hobby terechtgekomen?
‘Mijn ouders vlogen allebei en hebben mij en mijn
broertje van kleins af aan meegenomen. Voor hen
was dat heel vanzelfsprekend. Zij zijn begonnen bij
de Friese Aero Club in Leeuwarden. Na de verhuizing
naar Deventer vlogen zij op Terlet, het Nationaal
Zweefvliegcentrum. Elk weekend trokken we naar
onze caravan op de nabijgelegen camping. Mijn ouders vlogen met hun eigen oldtimer zweefvliegtuig.
Daar werden regelmatig oldtimerrally’s mee gedaan.
’s Zomers ging het vliegtuig mee naar het buitenland
om daar te vliegen. Voor mij zijn dit hele leuke jeugdherinneringen.’

Wanneer ben je zelf begonnen met zweefvliegen?
‘Mijn moeder heeft het zweefvliegen tijdelijk op een
laag pitje gezet toen wij klein waren. Later is zij lid
geworden van Aero Club Salland in Lemelerveld,
in de buurt van Deventer. Mijn broertje begon daar
met lessen, dat kan al vanaf 14 jaar. Hij is inmiddels
beroepspiloot. Die stap maken zweefvliegers wel
vaker. Maar ik heb in de puberteit vliegangst gehad
en wilde een paar jaar niet vliegen. Heel raar, want
als kind vond ik het fantastisch. Toen ik een vriendje
kreeg dat ook zweefvlieger was, begon het weer te
kriebelen. Tijdens een van de oldtimerrally’s vond ik
het weer zó leuk dat ik zelf ook ben gaan vliegen. De
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relatie ging uit en toen heb ik mijn huidige man leren
kennen. Hij vloog ook op Salland. Hij woonde in Den
Haag dus zo ben ik hier terechtgekomen.’
Kun je beschrijven wat zweefvliegen met je doet?
‘Het is een mix van spanning, ontspanning en vrijheid.
Ik ben een recreatieve vlieger, het hoeft voor mij niet
spannend te zijn en ik vlieg ook geen wedstrijden. Ik
vind het vooral leuk als het mooi weer is. Het uitzicht
is natuurlijk fantastisch. Je hebt veel met het weer te
maken, dat vind ik interessant. Zonder thermiek, dat
is opstijgende warme lucht, duurt een vlucht zo’n 10
minuten. Zolang er thermiek is kun je uren vliegen,
mits je die thermiek weet te vinden, want dat is de
technische kant van de sport. Voorheen vond ik het
vooral uitdagend om ‘overland’ te vliegen. Dat betekent dat je lange afstanden aflegt, dat kan een paar
honderd kilometer zijn. De bedoeling is om weer op
je eigen vliegveld te landen. Wat ik nu ook heel leuk
vind, is om samen te vliegen. Ik heb mijn dochter voor
het eerst op haar vijfde verjaardag meegenomen. Inmiddels is mijn zoontje ook oud genoeg. En hij vindt
het ook heel leuk.’
Van welk vliegveld maak je het meeste gebruik?
‘Ik vlieg nog steeds bij Aero Club Salland, in Overijssel.
In het westen is een aantal vliegvelden verdwenen
of gesloten. De grote luchtvaart vanaf Schiphol en
Rotterdam Airport maakt het luchtruim vrijwel ontoegankelijk. De clubs hebben een hoogtebeperking
van 500 meter. Op ongeveer die hoogte kom je los van
de lier, dan kun je dus niet zoveel. De invloed van de
zee is bovendien ongunstig voor de thermiek. Het
oosten heeft meer een landklimaat en meer ruimte
qua luchtruimstructuur. Het is alleen wel twee uur
rijden. Net als mijn ouders hebben wij nu een stacaravan bij de zweefvliegclub, ons vakantiehuisje. De
afwisseling tussen stad door de week en buiten in
het weekend is wel prettig.’
Wat is je mooiste ervaring?
‘Mag ik er drie noemen? De mooiste plek was in Chili
boven de Andes. Daar vloog ik samen met een instructeur, want vliegen in de bergen is een heel aparte tak
van sport. Qua landschap was dat fantastisch. Ik vloog
over de hoofdstad Santiago en vervolgens over een
skigebied in de bergen en in de verte kon ik de zee ook
nog zien. Het meest trots ben ik op mijn langste solo
overlandvlucht. Dat was een vlucht vanaf vliegveld
Salland van 300 kilometer. Het was een overwinning
op mezelf. Je hebt toch de onzekerheid of je thermiek
vindt en eventueel moet buitenlanden (een landing op
een open veld, red.). Ik was blij dat ik het uiteindelijk
toch gehaald heb. Het meest bijzonder was de eerste

vlucht met mijn dochter. Ik vond het echt speciaal
om dat met haar te doen. Ook omdat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in het zweefvliegen, dat
is misschien maar 5%. Het wordt wel gestimuleerd,
je mag al zelf vliegen vanaf je 14e.’
Je mag dus eerder de lucht in dan op een brommer!
‘Ja, vanaf 13 jaar kun je lessen en vanaf 14 jaar mag je solo.
Veel mensen zijn daar verbaasd over. In de luchtvaart
is veel aandacht voor veiligheid en discipline. Brommer
rijden op je 16e door de stad is een groter risico. Solo op
je 14e mag uiteraard pas als je eraan toe bent, je krijgt
eerst les in een tweezitter met een instructeur. Het
brevet bestaat uit een theorie-examen in zes vakken
en een praktijkexamen. Je moet laten zien dat je het
vliegtuig in allerlei omstandigheden onder controle
hebt en dat je je kunt redden uit moeilijke situaties.’
Hoe lang blijf je het nog doen?
‘Ik wil mijn brevet geldig houden door jaarlijks een
aantal starts te doen. Net als destijds mijn moeder
heb ik twee kinderen, wat ook veel tijd kost. Zodra het
kan, wil ik weer actiever worden met zweefvliegen.
Je kunt het tot op hoge leeftijd blijven doen, zolang
je medisch goedgekeurd bent. Mijn ouders zijn recent
pas gestopt. Ik ken iemand van 90 die nog vliegt. Het
is een way of life.’
Heb je een advies?
‘Als het je leuk lijkt, ga dan een cursus doen en word lid
van een club. Doordat we samen veel vrijwilligerswerk
doen op de club, zoals onderhoud en meehelpen in het
clubhuis en op het veld, is het betaalbaar. Het
is een leuke hobby, ik blijf enthousiast.’
Ж

WEEKCURSUS MET KORTING
Aero Club Salland bestaat dit jaar 50 jaar. In september
vindt een evenement plaats om dat te vieren. Ook is het
mogelijk om met korting een weekcursus zweefvliegen
te boeken. Zie
www.aeroclubsalland.nl
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Zonnepoort
Laan van Meerdervoort 599 Den Haag, 070-3456556
-

-

BENT U AL KLAAR VOOR
HET VOORJAAR?

-

-

Ervaar zelf een weldadige behandeling
met Rosel Heim of Weleda

-

Deskundig advies over de
ondersteuning van uw
gezondheid en weerstand
Compleet assortiment van
biologische levensmiddelen
Biologische (dynamische)
versproducten o.a. groente,
zuivel en brood
Groot assortiment vegan,
gluten-, lactose- en
suikervrije artikelen
Kruiden, homeopathie,
voedingssupplementen,
remedies, celzouten etc.
Natuurlijke cosmetica
Ecologische
schoonmaakmiddelen

Goed voor
Uw gezondheid
En goed voor de aarde
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Wat eet de
Bloemenbuurt?

Weer lente
en terug
naar normaal!

ANJE BROEKMAN

Super makkelijk
Het is ook wel eens lekker om niet al te lang in de keuken
te staan. Dus hier is een super makkelijk recept voor 2
personen met na afloop bijna geen afwas.
Ingrediënten
1 zakje krielaardappels à 450 of 500 gram; 1 venkel, 1 rode
paprika, 1 grote ui. 4 chipolataworstjes, liefst biologisch,
samen 200 gram. 2 teentjes knoflook, peper, zout, laurierblad, en wat zongedroogde tomaatjes.
Bereidingswijze
Prik met een vork wat gaatjes in het zakje van de aardappeltjes
en leg de zak met inhoud daarna in de magnetron. Laat in 6
minuten gaar worden. Bedek in de tussentijd een bakblik
met bakpapier en leg daarop het laurierblad. Snipper de
zongedroogde tomaatjes en de knoflook en verdeel over het
bakblik. Snijd de ui, paprika en venkel in gelijke stukken en
voeg toe. Strooi er peper en zout over. Gooi het groen van
de venkel niet weg! Snijd de worstjes in stukjes en verdeel
over het gerecht.
Inmiddels zijn de aardappels zo goed als gaar. Snijd de
grootste exemplaren door de helft en voeg ze als laatste
toe aan het mengsel op de bakplaat. Giet er wat olie over
en laat in de oven op 185 graden in 15 minuten gaar worden.
Verdeel het bewaarde venkelgroen over de borden en
schep het groentemengsel erop.

Met de aankomende vaccinaties gaat het
leven hopelijk weer een beetje naar normaal. Ik
hoop dat iedereen kan genieten van de lente!
Zoals ik al zei, het is alweer lente! Wat gaat
de tijd toch snel. Het voelt als gister dat
het zomer was! Er komt weer groen in de
struiken en bomen, alle bolletjes komen uit,
de dieren worden weer actief, kortom er is
weer wat leven!
Ik hou zelf heel erg van de lente. Mijn lievelingsbloemen zijn ook narcissen en sneeuwklokjes. Wat ik zo mooi vind, is dat ze zo uit
de dorre aarde groeien, of soms zelfs door
de sneeuw. Een teken van nieuwe hoop, net
als meer licht in het donker!
’s Ochtends wordt het nu eerder licht en
s’avonds later donker, dus we kunnen langer
naar buiten! Na het eten nog even een rondje
lopen of even skaten is altijd fijn, vind ik. Zeker
als je naar de duinen of een parkje gaat. Het
voelt net alsof je de dag dan afrondt!
Ik hoop dat iedereen het naar zijn zin heeft en
ook lekker blijft bewegen in deze moeilijke
tijden. Hou vol want we gaan weer richting
normaal!
Groetjes, Jente

Bon appetit!
JENTES VERHA AL
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GEWAPEND MET
DE CAMERA EN
EEN SCHERP
OOG OP
SPEURTOCHT
DOOR DE
DUINEN

E L I S A B E T H VA N E L S E N

NATUUR

MONICA HOOGDUIN

BLOEIEND
WESTDUINPARK

Wat staat daar nu weer voor moois!? Monica Hoogduin ontwikkelde een zesde zintuig tijdens haar
zoektocht naar bloemen en planten in het Westduinpark. Haar oog registreert automatisch als er
iets afwijkends in haar blikveld komt. Wat tijdens het wandelen spontaan opbloeide als bezigheid,
groeide uit tot een serieuze interesse. Met als resultaat Bloeiend Westduinpark, een prachtig boekwerk vol foto’s en wetenswaardigheden over de rijkdom aan bloemen en bloeiwijzen in de Haagse
duinen.
Monica’s liefde voor de natuur werd aangewakkerd door
haar tante Riek. Die nam haar en haar broertjes regelmatig
mee de duinen in. Ook bracht ze als kind veel tijd door bij
haar grootvader, die cactuskweker was. ‘Ken je die rijtjeshuisjes aan het begin van de Leyweg? Dat waren in de
jaren ’20 de laatste huizen van Den Haag. Daarna kreeg je
een soort niemandsland voordat je bij Loosduinen kwam.
Mijn opa kocht daar in 1927 twee huizen. In het ene ging
hij wonen, het andere verhuurde hij. Die huizen hadden
een hele diepe tuin en met een dubbele tuin kon hij een
kas bouwen – uiteraard liet hij een stukje tuin over voor
de huurders. Voor mijn gevoel was die kas echt enorm
met al die cactussen. Ik was daar graag
en dan gingen we samen cactusstekjes
maken.’ Riek overleed drie jaar geleden. Ze
woonde het grootste deel van haar leven
in het huisje aan de Leyweg. Als dierbare
herinnering is Bloeiend Westduinpark
aan haar opgedragen.

Fotografie
Behalve aan Riek, is het boek opgedragen aan Monica’s
zoon Serge. Door zijn geboorte leefde haar sluimerende
passie voor fotografie weer op. ‘Fotografie is echt een
rode draad in mijn bestaan. Ik heb veel gefotografeerd,
maar altijd afhankelijk van inspiratiebronnen. Als die er
waren, dan ging ik weer aan de slag.’ Haar zoon was zo’n
inspiratiebron en later ook de duinen. Hoe kwam dat zo?
‘Ik ben ooit op het Koninklijk Conservatorium begonnen
met ballet. Toen deden mijn benen het opeens niet meer.
Ik ben gaan zingen maar kreeg last van mijn luchtwegen.
Dus nu is zingen weer lastig. Ik heb ook lang gemusiceerd
en gezwommen, maar mijn lichaam doet gewoon moeilijk.
Met hardlopen moest ik stoppen vanwege artrose in mijn
voeten. Dus wat bleef over? Wandelen en fotograferen!
Van daaruit is het ontstaan.’ Haar eerste gedachte toen ze
door de duinen liep was: jeetje wat is er veel! Ze sloeg aan
het fotograferen. En van het een kwam het ander, want
toen wilde ze ook weten wat het allemaal was.
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WIT HONGERBLOEMPJE

PA ARDENBLOEM

Determineren
Monica struinde het internet af op zoek naar antwoorden
en kwam uiteindelijk terecht bij een aantal websites met
bruikbare, toegankelijke informatie. Via een artikel over
de wegdistel stuitte ze op Niels Eimers, een ecologisch
en botanisch onderzoeker. Een toevalstreffer! Hij bleek
op
www.waarneming.nl determinatievraagstukken
te beantwoorden en wilde haar graag helpen. Niels bleef
haar vraagbaak bij de 20% planten die ze zelf moeilijk
kon thuisbrengen.
Aanvankelijk had ze een overdaad aan materiaal, maar
naarmate het determineren vorderde, toog ze meer en
meer op pad om onbekende soorten te spotten. Met als
uitgangspunt een inventarisatie van alles wat tussen de
jaren 1984 – 2012 in de duinen is aangetroffen. Is ze wel
eens onverrichter zake teruggekomen? Zo van, die plant
móet hier staan, waarom kan ik hem niet vinden?!... ‘(Lachend) Inderdaad, en dat was heel frustrerend! Want er
staan alleen maar namen op die lijst, geen foto’s. Ik heb
echt niet alles gevonden wat ik zocht. Maar dat heb ik
losgelaten, er is zóveel. En kom ik nu iets nieuws tegen,
dan ben ik dolgelukkig!’ Het tegenovergestelde is spontaan
iets vinden wat zeldzaam blijkt te zijn, zoals het wit hongerbloempje in de Bosjes van Poot. ‘Dat was geweldig. Ik
had iets heel bijzonders gevonden.’ Dus ging ze trots met
haar vondst naar Niels, maar wat bleek? De vindplaats
van dergelijke parels blijft geheim, uit angst dat teveel
mensen het plantje willen zien, met alle risico’s van dien.
Overigens staakte ze na enige tijd haar tochten door de
Bosjes van Poot. Als je in dit honden losloop gebied op je
buik ligt te fotograferen, dan word je al gauw aangezien
voor een gezellig speelkameraadje. Een drol kun je nog
ontwijken, en anders stop je je kleren bij thuiskomst in
de wasmachine, maar die dieren niet.

Hoofdbrekens
Wat was de lastigste klus? ‘Het determineren van de gele
composieten met lintbloemen, dat was een drama. Als kind
leer je dat die gele dingen allemaal paardenbloemen zijn.
Maar er blijken zoveel verschillende lintbloemigen te zijn.
Als je het over frustratie hebt!’ Ook de verscheidenheid
aan grassoorten was een eyeopener: ‘Ongelofelijk hoeveel mooie grassen er zijn, het heeft me echt verbaasd.

BOSGIERSTGR AS

VOORJA ARSHELMKRUID

Borstgiergras is bijvoorbeeld prachtig.’ Ook hier had het
determineren heel wat voeten in aarde. Ze heeft lang niet
alles op naam kunnen krijgen.
Wat minder hoofdbrekens kostte, was het selecteren van
materiaal voor het boek. ‘Ik had veel te veel verzameld
om in een aantrekkelijk, betaalbaar boekje te verwerken.
Omdat ik het zonde vond daar allemaal niets mee te doen,
maakte ik eerst een website
www.bloeiendwestduinpark.com. Dat verschafte me een goede basis voor het
maken van een selectie voor Bloeiend Westduinpark.
Het enige dat ik moest doen, was zorgen voor een evenwichtige verhouding qua kleur en jaargetijden waarin
de bloei plaatsvindt; en of iets karakteristiek is voor het
park, of juist zeldzaam. Zo tiert voorjaarshelmkruid welig
in de duinen terwijl het elders nauwelijks voorkomt.’ Ze
stelde, heel praktisch, een matrix op. En soms speelde
esthetiek een rol. Bij de driedistel stond buiten kijf dat
die foto erin moest.

Taalrijkdom
Monica heeft lang als communicatieadviseur gewerkt,
maar notuleert tegenwoordig als zzp’er vergaderingen.
De vrijheid om zelf je tijd in te kunnen delen, bevalt haar
goed. Haar bedrevenheid met taal, lees je af in het boek.
Telkens weer vindt ze een verrassende invalshoek en nieuwe bewoordingen om de bloemenweelde te beschrijven.
Als ze naar Bloeiend Westduinpark kijkt, overvalt haar
een intens gevoel van voldaanheid. Mensen gebruiken
het tot haar verrassing om hun botanische kennis uit te
breiden. Zelf heeft ze het voorlopig druk met de logistiek
rond de verkoop van het boek, maar wie weet gaat ze
ooit nog eens wandeltochten organiseren. Of educatieve speurtochten voor kinderen. Wat al wel vaststaat is
het onderwerp van een mogelijk vervolg. Ze verzamelde
talloze foto’s van paddenstoelen. Ook die verdienen een
plaats in een mooi boekwerk.

Bloeiend Westduinpark kost € 15 en is te bestellen via
info.bloeiendwestduinpark@gmail.com. Kijk voor
meer informatie op www.bloeiendwestduinpark.com.
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Agenda & Activiteiten
MAANDAG

GEDURENDE DE LOCKDOWN
ZIJN ALLE ACTIVITEITEN GECANCELD

WOENSDAG

09 : 45
13 : 00

SCHAKEN

09 : 00
10 : 15

YOGA

18 : 30
19 : 45

YOGA

10 : 15
11 : 30

YOGA

19 : 45
21 : 00

YOGA

20 : 00
22 : 00

SAR AHBANDE

20: 30
22 : 00

BLOEMENKOOR

21 : 00
22 : 15

YOGA

IN LOKAAL 7
1E WOENSDAG VAN DE MA AND

18 : 30
...

EETCAFÉ DE HYACINT
ÉÉN WEEK VAN TE VOREN AANMELDEN

4E MA ANDAG VAN DE MA AND
15 : 00
17 : 00

IN LOKAAL 7

LEESCLUB
2E WOENSDAG VAN DE MA AND
19 : 30
21 : 30

DINSDAG

OB BESTUURSVERGADERING

3E WOENSDAG VAN DE MA AND
10 : 00
12 :00

KOFFIEOCHTEND EN JEU DE BOULES

10 : 00
12 :00

TUINWERKGROEP DE HYACINT

19 : 30
22 : 30

BRIDGECLUB DE ANEMOON

18 : 00
21 : 30

KOOK & EETCLUB

4E WOENSDAG VAN DE MA AND
16 : 00
18 : 00

LEESCLUB

20 : 00
22 : 00

LEESCLUB

DONDERDAG
09 : 45
12 : 15

BREICLUB

13 : 30
14 : 45

YOGA

14 : 45
16 : 00

YOGA

19 : 15
21 : 00

MINDFULNESS

Meer informatie of aanmelden via;
MindfulnessByLeonie@hotmail.com
MONICA HOOGDUIN
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GEDURENDE DE LOCKDOWN
ZIJN ALLE ACTIVITEITEN GECANCELD
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WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25
070 - 360 37 25

VRIJDAG
BLOEMENKOOR/SAR AHBANDE
Sarah Mareels
info@bloeiendestem.nl
↓ Online lessen

09 : 15
10 : 30

YOGA

10 : 30
11 : 45

YOGA

13 : 30
16 : 30

BRIDGECLUB DE HYACINT

06 12 42 47 76 (WhatsApp)
Sarah Bloeiende Stem (Skype)
BREICLUB DE HYACINT
Yvonne van Berkel
06 - 145 253 78

1E VRIJDAG VAN DE MA AND
20 : 00
22 : 00

06 - 448 222 44

SCR ABBLE

BRIDGECLUB DE HYACINT
Wim Meeuwis
070 - 363 43 94

ZONDAG
OM DE WEEK OP ZONDAG
APRIL: 25
MEI: 9, 23

EETCLUB DE HYACINT/LEESCLUB/SCR ABBLE
Loukie Nak
070 - 363 66 04
HUISKAMER DE HYACINT
Ellen Simons

JUNI: 6, 20
JULI: 4

13 : 00
17 : 00

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij

06 - 505 148 08

HUISKAMER DE HYACINT

LAATSTE STAND VAN ZAKEN

KOOK & EETCLUB/SCR ABBLE
Roos Kessels
070 - 362 89 55
LOKAAL 7
Anemoonstraat 25,
ingang via hoofdingang schoolgebouw
lokaal7@dehyacint.nl

R AADPLEEG DE WEBSITE VAN DE HYACINT VOOR DE
LA ATSTE STAND VAN ZAKEN OVER DE ACTIVITEITEN
IN HET WIJKGEBOUW:

W W W.DEHYACINT.NL

MINDFULNESS
Leonie Raspe

06 - 437 580 53
MindfulnessByLeonie@hotmail.com
SCHAKEN/JEU DE BOULES
Arjen Brouwer
06 - 246 437 07
TUINWERKGROEP DE HYACINT
Leo van der Wijden
le.wijden@wxs.nl
YOGA
Marja Kappetein
070 - 310 74 57

06 - 519 002 40 (WhatsApp)
yogybear@ziggo.nl (Audio CD)
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WOLVILT
WORKSHOP
CURSUS | DIY
KUNST
DESIGN
inspiratie
techniek
ontwerp
Viltflexplek.nl

Belastingaangifte...???
Wij helpen u er bij u thuis mee!!!
(Normale aangifte vanaf 49,50)

Bel voor snelle en betrouwbare service:

070-3611795 / 070-3465822
of e-mail: mginvest1623@cs.com

M.G. Financieel Consult
een betrouwbaar adres voor
belangrijke zaken!
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K A R E L VA N D E R B E N T

VAN BOVENAF GEZIEN

Symbool van saamhorigheid
Het binnenplantsoen tussen de Rozenstraat, de Klaverstraat, het Chrysantplein en de Laan van
Meerdervoort is in 1925 ontworpen volgens de toen moderne Zweedse methode. De gemeente onderhoudt het gras en de bosschages.
Ik spreek met Judith van den Berg, Hugo Meulblok, Quirijne (12) en Yannick (10) uit de Rozenstraat 6.
Wat betekent het plantsoen voor
jullie?
‘Het plantsoen heet veld bij ons en plein
als we praten over het jaarlijkse feest op
het veld,’ begint Judith. ‘Het staat voor
ons symbool voor saamhorigheid, voor de
rust van een dorp met zijn gemakkelijke
sociale contacten.’ Hugo onderstreept dat:
‘Iedereen heeft een eigen tuin en daarbuiten is een pad
rondom het grasveld, dat geeft die laagdrempelige open
sfeer. Zo ontstaan er allerlei ongeplande gesprekken en
kan het wegbrengen van een afvalcontainer lang duren.’
Judith heeft altijd in dorpen gewoond maar Hugo tijdens
de studie in Tilburg ontmoet. Ze kregen werk in Den Haag
en waren een van de 50 kandidaten voor de Rozenstraat 6.
‘Dat betekende ook in 2008 al overbieden en nog een beetje
erbij. Blij dat we waren toen we het huis kregen! Hier zijn de

kinderen opgegroeid, hier hebben ze geleerd
als in een dorp te spelen, maar dan nog veiliger
door de beslotenheid van het veld.’ Ze maken
veel gebruik van het binnenplantsoen: ‘We
picknicken er als het te warm is in de tuin,
we vieren er verjaardagen, kinderen leren
er veilig fietsen en groeien met elkaar op.’

Wat vinden Quirijne en Yannick van het veld?
‘Ik vind het heel gezellig,’ zegt Quirine. ‘Iedereen praat
met elkaar, we lopen gemakkelijk bij elkaar naar binnen,
we spelen verstoppertje, bouwen hutten en tijdens het
buurtfeest dans ik al vanaf mijn derde jaar met anderen
op het open podium. Alles is hier heel fijn!’ Yannick is het
helemaal met zijn zus eens: ‘Het is niet ver lopen als ik
verstoppertje wil spelen of voetballen. En schoolvrienden komen ook graag.’
Ж
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EEN EIGEN ZAAK IS MEER PERSOONLIJK
IN DE ETALAGE
M A R J A S TA M

K A R E L VA N D E R B E N T

STILSTAND IS
ACHTERUITGANG

MILAD SADEQI VAN GARANT TWEEWIELERS
ZIET ALTIJD MOGELIJKHEDEN
We weten allemaal dat bewegen gezond is. In deze tijd van veel thuis zijn en thuiswerken is dat
extra belangrijk. Fietsen draagt daar zeker aan bij. Een fietsenzaak in de buurt is dan wel handig.
Garant Tweewielers op de Laan van Meerdervoort grenst aan onze wijk. Wie zit daarachter en wat
hebben ze te bieden?
In de smalle pijpela wacht Milad Sadeqi mij op. Boven
het mondkapje staan twee vrolijke bruine ogen. Onder
het mondkapje zit, zo blijkt, een verzorgde baard. Milad
is eigenaar van de zaak, samen met zijn vader. Bij het
koffieapparaat raken we al snel persoonlijk in gesprek.
Hij is goedlachs. Op mijn vraag of hij een positief mens
is, zegt hij: ‘Ja, ik zie altijd mogelijkheden. Anders word
je wel heel depressief van alles wat tegenzit. Stilstand is
achteruitgang. Tegenslag zie ik als een leermoment.’ Dit is

een pittige binnenkomer. We blijven op de persoonlijke toer.

Doorzetten
Milad is geboren in Afghanistan en woont sinds zijn
vijfde in Nederland. Zijn manier van denken komt mede
voort uit deze start in het leven. ‘De ervaringen in het
asielzoekerscentrum hebben me gevormd. Dat is niet
erg hoor. Maar als ik naar mijn jongere broertje en zusjes
kijk, dan wordt het bord met eten hun voor geschoven
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met een vork en een mes en snijden maar. ’Hij moet er
zelf om lachen. ‘Collega’s en vrienden vragen me wel:
jullie allochtonen zijn vaak zo succesvol, waar komt dat
door? Dat komt gewoon door het doorzetten. Pas als het
echt niet lukt zeggen we, het is niet gelukt.’ Ook als het
om corona gaat vindt Milad het vanzelfsprekend om zich
aan te passen en door te zetten.
De fietsenzaak is een familiebedrijf. Vader en zoon komen beiden uit de branche en zijn in augustus 2015 voor
zichzelf begonnen, kort na de economische crisis. Sinds
2018 hebben ze twee man personeel en ze zoeken nóg twee
medewerkers. De zaken gaan dus goed. Toch hebben ze ook
tegenslag gehad. In 2019 is bij een verbouwing waterschade
ontstaan en de schadeafwikkeling
loopt nog steeds. ‘We maken van de
nood een deugd: dit jaar geven we
het bedrijf een complete make-over.’
Milad noemt dit lachend opbouw,
afbouw en weer opbouw. Stilstaan
is immers achteruitgang.

Ervaring opdoen
Vanuit het asielzoekerscentrum
is Milad in Den Haag terechtgekomen. Hij hield op school meer van
praktijk dan theorie. ‘Als je me laat
zien hoe je iets schrijft, ben ik het
de volgende dag vergeten. Als je me laat zien hoe je een
fiets repareert, weet ik het de volgende dag nog.’ Hij heeft
het vak geleerd bij de fietsenzaak waar zijn vader werkte
als chef werkplaats toen hij een jaar of 13 was. Zijn vader
wilde niet dat hij na school op straat bleef hangen en liet
hem naar de zaak komen. Daar maakte hij zijn huiswerk.
De eigenaar van de zaak liet hem van lieverlee klusjes
doen, zoals schoonmaken, maar zag iets in hem. Milad
mocht steeds meer doen in de werkplaats. Zijn eerste
schreden op het ondernemerspad zette hij met de verkoop van demotelefoons en later met gebruikte fietsen
en onderdelen. ‘De eigenaar vond wat ik deed interessant
en wilde dat ik ervan leerde. Hij liet mij mijn kop stoten,
zoals meemaken dat een klant komt voor een proefrit en
daarna niet meer terugkomt.’
Milad was blij met de kans die hem door deze leermeester
werd geboden. ‘Maar je moet het ook pakken. Ik had ook
kunnen zeggen, ik voel me te goed om schoon te maken.
Je moet heel klein beginnen om later iets te bereiken. Het
is waarderen wat je hebt.’
De eigenaar zag Milad graag als zijn opvolger. Maar toen
diens gezondheid achteruitging kwam de overname voor
Milad te vroeg. Hij had onvoldoende ervaring en kapitaal
om de zaak op dat moment over te nemen. Na een aantal

‘JE MOET HEEL KLEIN BEGINNEN
OM LATER IETS TE BEREIKEN. HET IS
WAARDEREN WAT JE HEBT’
jaren bij een andere werkgever zagen Milad en zijn vader hun kans schoon om een eigen winkel te beginnen.
Klanten komen nu voor Milad: ‘Een eigen zaak is meer
persoonlijk, dat maakt het leuk. Ik ben het gezicht van
het bedrijf. We zijn geen fietsensupermarkt.’

Fietsen en fietsenmaker
Milad laat me de zaak zien. In het voorbijgaan groet ik de
vader van Milad, die druk aan het werk is. Boven en beneden
staan diverse fietsen in de showroom. Achterin de zaak is
de werkplaats. Garant Tweewielers is gespecialiseerd in
elektrische fietsen en de Boschmotoren die daarin zitten.
Naast de verkoop aan particulieren investeert Milad in
persoonlijk contact met onder andere zorginstellingen,
die voor hun medewerkers fietsen inkopen. Dat is voor
die instellingen fiscaal interessant. Daarnaast zijn er
subsidies om het fietsen te stimuleren, specifiek voor
de elektrische fiets. Het is een mooie ontwikkeling en
maakt ook dat de zaak kan groeien. ‘Veel mensen denken
dat we leven van de fietsverkoop. Maar mensen kopen
maar één keer in de 10 jaar een nieuwe fiets. Je moet een
goede fietsenmaker zijn. Een goed ingerichte werkplaats
en het gereedschap zijn heel belangrijk. We vernieuwen
het gereedschap iedere vijf jaar.’
Snel kunnen leveren blijkt iets wat veel mensen vragen.
Milad signaleert: ‘We kunnen niet meer wachten tegenwoordig, het geduld is echt op. Je maakt vandaag een
keuze voor een telefoon of een fiets en je wilt hem morgen
in huis hebben. Liefst vandaag nog.’ Daarom hebben ze
ook een pakhuis, waar een paar honderd fietsen staan.

Anders ondernemen
Zijn denkwijze maakt dat Milad anders onderneemt. ‘Hier
kunnen maximaal zes mensen werken. Ik hoef geen tweede
zaak. Hoe groter, hoe meer stress. Ik weet wat mijn grens
is.’ Om zich heen ziet hij vrienden met meerdere zaken
maar hij ziet wat dat van hen vraagt. ‘Met minder heb je
een veel leuker relaxter leven met minder zorgen aan je
hoofd. Ik wil gewoon doorzetten, maar wel ontspannen.’
Eind van het jaar zal de winkel volledig vernieuwd zijn en
waarschijnlijk voor 99% uit elektrische fietsen bestaan.
‘Crisis of geen crisis, de kunst is om kalm te blijven bestaan.
Gewoon jezelf blijven en goede kwaliteit blijven bieden.’
https://garanttweewielers.nl/

Ж
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WIL JIJ DE WERELD

ONTDEKKEN

DIE SCOUTING HEET?
SCOUTINGGROEP
BE PALS PRINSES JULIANA

Ons groepshuis vind je aan de
Laan van Poot 93 (tegenover de
speeltuin in de Bosjes van Poot).
Kijk voor meer informatie op
onze website www.bepals.nl of
neem telefonisch contact op met
Roger Gielisse via 06-5066 5589.

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Bij de Be Pals Prinses Juliana Scouts besteed je je vrije tijd van Bever
tot Roverscout op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben
veel plezier met elkaar en leren samenwerken en respect hebben voor
de ander. Je krijgt de ruimte om te ontdekken en te leren.
Zaterdag van 10:00-12:30 uur:
Beverbabbelaars Bevers, meisjes en jongens van 5 tot 7 jaar
Speurdershorde
Welpen, jongens van 7 tot 11 jaar
Zonnestralen
Welpen, meisjes van 7 tot 11 jaar
Zaterdag van 14:00-16:30 uur:
Woudwachters
Welpen, meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar
Bosgeuzen
Scouts, jongens van 11-15 jaar
Phoenixvendel
Scouts, meiden van 11-15 jaar
Vrijdag van 19:30-22:00 uur:
Dhaulagiri
Explorers, meiden en jongens van 15 tot 18 jaar

Vertrouwd adres,
voor heerlijke haring, kibbeling en lekkerbekken

Even een makkelijke maaltijd?
Bucket kibbeling en/of
(verse) friet.
Of 1 van de ovenmaaltijden.

Op 1 januari 2021 zijn wij
geopend van 12.00 19.00 uur.

Naast vis ook koelverse friet en
heerlijke kroketten van
“de Haagsche Croquetterij”

Beet by Peet (voorheen Peter’s vis) | Azaleaplein 1K | 070 7370534 | Insta beetbypeet | facebook Beet by Peet
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PUZZELPOTPOURRI
Zin om te puzzelen? Zet je tanden in deze bizarre omschrijvingen.
Vergeet vooral niet al je zintuigen open te zetten. Het kwartje valt in de gekleurde hokjes. Doe je best!
Omschrijvingen:
1.
Lust tot aanraken.
2.
Hoorbaar aanwezige kerel.
3.
Sprekend bestek.
4.
Trek in aaibaar vel.
5.
Knipperteken.
6.
Kijkstreep.
7.
Heilig boek over goede en slechte...
8.
Vieze luchtjes schrokop.
9.
Hapjes nemen als baan.
10.
Producent van gesproken tekst.
11.
Vloeibare odeur verspreider.
12.
Snuivend blaasinstrument.
13.
Sensitieve doorgever.
14.
Grijper van vliegende metalen verpakkingen.
15.
Grote mondvrucht.
16.
Lapje vis achter de tanden.
17.
Opbergplaats voor geluid.
18.
Schelp met paardendrol.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AD-JE

In the summertime
Christiaan Weijts schreef op 19 februari 2021 in de
NRC de column 'De hamer en de dansleraar'. Hij
constateert dat weinig Tweede Kamerleden de
lockdown wagen te bekritiseren uit angst uitgemaakt
te worden voor domme populist. ‘Dus kruipt de
meerderheid achter de hamer en de avondklok… en
komen we nooit bij de fase van “de dans”, waarin we
met het virus moeten gaan leven.’ De dansers staan
zich volgens Weijts al maandenlang op te warmen.
Artsen, wetenschappers en ondernemers achter
Herstel-NL willen het land bijvoorbeeld opdelen
in veilige versus risicovolle zones.

Op de dag dat ik de column lees, maak ik het
dagelijkse ommetje van de Hersenstichting.
Aangekomen op de parkeerplaats tegen de duinen
aan de Kwartellaan schalt 'In the Summertime' van
Mungo Jerry me tegemoet. De muziek komt uit een
auto waarvan de deur wagenwijd openstaat. De eigenaar danst zonder gêne op de parkeerplaats. Hij
heeft een goed ritmegevoel en steekt me aan. ‘Nog
even volhouden,’ roep ik, terwijl ik dansend mijn weg
vervolg: ‘De dansers zijn zich aan het opwarmen.’
Annemarie Dracht
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INBURGEREN

SINDY
EN
PAUL
VERZORGEN THAISE MAALTIJDEN
VANUIT HUN WOONHUIS
D I C K VA N D E R Z WA A R D

K A R E L VA N D E R B E N T

Onze aandacht werd getrokken door een in de Bloemenbuurt verspreid A-4tje met een zeer verleidelijk aanbod van Thaise gerechten, die op een huisadres aan het Goudenregenplein kunnen
worden besteld en afgehaald. Daar wilden wij meer van weten. De afzenders bleken de Thaise
Sindy Aokasem (50) en haar Haagse partner Paul Verhulst (61), die gemotiveerd door de corona
crisis deze maaltijdenservice op poten hadden gezet. Voer voor lekkerbekken en voor onze
rubriek ‘Inburgeren’.
Sindy woont nu een kleine 15 jaar in Nederland. Zij kwam
naar ons land nadat zij via internet een vriend in Delft
had leren kennen. Die liefde ging over waarna ze Paul
tegen het lijf liep, die haar als makelaar hielp bij het
zoeken van een huis in Den Haag. ‘Daarna zijn we een

paar keer uit geweest en de rest is geschiedenis,’ aldus
Paul die het woord doet omdat Sindy het Nederlands nog
niet zo heel goed machtig is. Nu wonen zij 10 jaar samen
op het Goudenregenplein, in de portiekwoning die Paul
zo’n 25 jaar geleden betrok. Sindy probeert Nederlands
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te leren door zoveel mogelijk met Nederlandse kennissen
te praten, maar dat valt niet mee. Ze vindt het maar een
moeilijke taal die ze beter verstaat dan spreekt.
Tot voor de coronacrisis werkte Sindy als chef kok bij
het Thais restaurant Songkhla in China Town achter de
Bijenkorf. ‘Dat is een beetje vervelend afgelopen omdat
haar baas na het uitbreken van de coronacrisis lastig
begon te doen. Toen bovendien haar moeder overleed en
haar werkgever bezwaar maakte dat zij vrij wilde nemen
om naar de begrafenis in Thailand te gaan, heeft zij zelf
ontslag genomen. Het gevolg was dat zij behalve geen
werk ook geen aanspraak op een uitkering had.’

Woensdag
Om toch in inkomsten te voorzien besloot ze samen met
Paul om vanuit huis Thaise maaltijden te gaan verzorgen.
‘Dat sloeg meteen aan,’ vertelt Paul. ‘Nadat ik in de buurt

ZE WERD IN DE JUMBO BEGROET
MET ‘HALLO, JIJ BENT TOCH DE
CHEF VAN PAUL?!'
een uitgebreide prijslijst met alle gerechten die we in de
aanbieding hadden, had verspreid, kwamen de bestellingen snel binnen.’ Nadat ze zo een paar maanden hadden
gedraaid, keerden de kansen voor Sindy toen de eigenaar
van het Thais restaurant ‘Come On In’ in de Antonie
Duyckstraat haar vroeg om voor hem te komen koken.
En na een paar gesprekken en nadat Sindy voor hem een
aantal menu’s en gerechten had klaargemaakt, was hij
zo enthousiast dat ze daar nu vijf dagen per week werkt.
Uit haar eigen keuken aan het Goudenregenplein verzorgt
zij nog maar één dag per week Thaise maaltijden. ‘Dat doe
ik op woensdag,’ aldus Sindy die heel blij is dat zij nu zowel
haar vaste klanten in de buurt kan verwennen, als de
tevreden klantenkring van haar nieuwe baas. Nog steeds
melden nieuwe klanten zich bij haar aan. Maaltijden kosten
vanaf 10 euro per persoon en kunnen telefonisch of per
WhatsApp worden besteld en (net zoals het menu en de
prijslijst) op het Goudenregenplein 54 worden afgehaald.

werd bejegend. Maar dat beeld is nu wel veranderd. ‘Nu
ik ze beter heb leren kennen vind ik Nederlanders juist
veel gastvrijer en toleranter dan ik van falang (Thais
voor blanke buitenlanders, red) gewend was.’ Bovendien
vindt ze het fijn dat alles hier zo goed geregeld is. Dat de
Nederlandse keuken haar niet echt kan bekoren, was nooit
een probleem omdat ze daarin altijd zelfvoorzienend is
geweest. De Thaise mensen met wie zij omgaat, kent zij
hoofdzakelijk van de restaurants waar zij heeft gewerkt,
zoals ook Simply Thai op de Thomsonlaan. De eigenaresse
van het Thais restaurant Peper in de Wilgstraat is een
goede vriendin van haar. Contacten met landgenoten
vinden vooral plaats op het jaarlijkse Thailand Grand
Festival, op Het Plein in Den Haag. Met haar familie
in Thailand heeft ze bijna dagelijks contact via Skype,
WhatsApp en FaceTime.

Koh Chang
Sindy komt oorspronkelijk van het prachtige eiland Koh
Chang, waar ze opgroeide met haar ouders en vier broers
en vier zusters onder wie een tweelingzus. ‘Die hebben
wij daar ook verscheidene keren samen bezocht,’ vertelt
Paul. ‘Haar moeder is twee keer drie maanden op bezoek
in Nederland geweest.’ Toen zij vorig jaar op 31 januari
overleed, konden Sindy en Paul ternauwernood bij haar
begrafenis aanwezig zijn. ‘Er waren toen gelukkig nog
net geen reisbeperkingen.’ Zodra het kan, gaan ze graag
weer zo snel mogelijk naar Koh Chang om haar familie
onder leukere omstandigheden te ontmoeten.

Chef van Paul
Sindy vindt het jammer dat ze weinig contact heeft met
de klanten die de maaltijden komen ophalen. Ten eerste
handelt Paul dat meestal af en staat zij in de keuken,
maar daarnaast zijn er de corona voorzorgsmaatregelen,
waardoor alles zo snel en afstandelijk mogelijk moet
worden afgehandeld. ‘Ik zie de klanten soms, maar dan
kan ik alleen maar zwaaien,’ zegt ze. Toch zijn er mensen
in de buurt die haar herkennen. Ze vertelt lachend hoe
zo onlangs in de Jumbo werd begroet met ‘Hallo, jij bent
toch de Chef van Paul?!’.
Eten jullie zelf alleen nog maar Thais? ‘Heel vaak, maar
ook wel eens een Hollands stamppotje.’ En dan kookt Paul?
‘Niet persé, want Sindy kan behalve heel goed Thais ook
zeer verdienstelijk ‘gewoon’ koken! Maar ze vindt Thais
natuurlijk wel het lekkerst.’

Zelfvoorzienend
Aanvankelijk vond Sindy het helemaal niet zo leuk in
Nederland, al was het maar omdat ze zich in het begin wel
eens gediscrimineerd voelde. Ze vertelt over een voorval
bij een verkeerslicht waar ze samen met een wit echtpaar
door rood liep, waarna alleen zij door omstanders agressief

Ж
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TAI CHI
Goed voor Lichaam en Geest
Je eerste les is altijd een gratis en
vrijblijvende proefles
Maandag : 08.00 & 11.00 uur
Dinsdag : 18.00 uur
Vrijdag
: 14.00 uur

Korff de Gidts
Makelaardij:

Locatie

: Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a

Docent
Tel
Mail
Website
Facebook

:
:
:
:
:

Ben Lochtenbergh
06 - 24 75 25 57
b.lochtenbergh@gmail.com
www.healingtaichi.nl
Healingtaichi

Dé brug naar een succesvolle verkoop!

9

,4

Klantwaardering Funda
Van Boetzelaerlaan 1 | Den Haag | T 070-355 84 00 | korffdegidts.nl
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Natuur en Milieu

VAN HET WIJKBESTUUR

HEEL HOLLAND WIPT
Doe mee met het NK Tegelenwippen
2021! De looptijd is van 30 maart tot 30
september. Vervang tuintegels door groen of
leg een geveltuintje aan. Goed voor de biodiversiteit en de waterafvoer nu we steeds meer
te maken krijgen met stortbuien in onze streken. Geef het
aantal gewipte tegels op en wie weet wint jouw gemeente
dit jaar de wedstrijd. En anders doe je mee voor de ‘nationale tegelteller’. Het aanmeldformulier staat op
https://
nk-tegelwippen.nl/. Daar vind je ook de spelregels en de
laatste tegelstand.

NIEUWE BEHEERDERS WIJKGEBOUW DE HYACINT

→

BROEDSEIZOEN IN DE DUINEN
Stichting Duinbehoud verzoekt hondeneigenaren
dringend de voorschriften in de duinen in acht te
nemen en de honden aan de lijn te houden. Zeker nu het
broedseizoen is aangebroken. Loslopende honden veroorzaken veel stress bij de vogels en verstoren het broedproces.
Ruim ook altijd de poep van je hond op. Ontlasting bevat
allerlei ziekteverwekkers (parasitaire wormen, salmonella)
waar mens en dier ziek van kunnen worden. Ook zorgen de
nitraten en fosfaten in de drollen voor een afname van de
biodiversiteit. Meer informatie op:
www.duinbehoud.nl

→

LAAT DE ROOFVOGELS MAAR KOMEN!
De boomvalk is een graag geziene gast in Den Haag.
Zijn aanwezigheid zegt iets over de ecologische
kwaliteit van de stadsnatuur. Boomvalken staan hoog in de
voedselketen; ze jagen op grote insecten, zangvogels en
libellen. Die komen vooral voor waar de waterkwaliteit goed
is en er veel waterplanten zijn. Vandaar dat de gemeente er
alles aan doet om deze bijzondere vogelsoort voor de stad
te behouden. De roofvogels nestelen graag in oude kraaiennesten in hoge populieren, bomen die vanwege het gevaar
van afbrekende takken momenteel worden vervangen. Door
het plaatsen van extra nesten in de omgeving, zoals in het
Rodekruisplantsoen, wil de gemeente het nestaanbod voor
de boomvalkpaartjes op peil gehouden. Zodat ze elk jaar
terug blijven komen! Geïnteresseerd? Lees het hele artikel
op de site van Het Haagse Groen www.hethaagsegroen.nl

→

SCHOON DOEN WE GEWOON
Veel mensen ergeren zich aan de rotzooi op straat:
plastic, blikjes, wapperende papieren zakjes. En de
laatste aanwinst in deze trieste verzameling: mondkapjes.
Steek de handen uit de mouwen en maak regelmatig een
rondje door de buurt. Kijk voor meer informatie over lokale
Haagse initiatieven op
www.schoondoenwegewoon.nl

→

MILIEUZONES
Vanaf 1 juli zijn de regels voor dieselauto’s in Den Haag
aangescherpt. Controleer of je auto of bestelbus de
www.milieuzones.nl
stad nog in mag. Vul je kenteken in op

→

In de vorige Wijkwijs was te lezen dat Jan en Jeannet
van ’t Hart na ruim zeven jaar zijn gestopt als beheerder
van het Wijkgebouw De Hyacint. Het is heel fijn om nu
te kunnen melden dat Jaimy van Kempen en Rogier
de Winter het stokje over hebben genomen. Officieel
vanaf 1 april regelen zij samen de verhuur van de zaal en
zorgen ze ervoor dat alles in- en om het wijkgebouw
(technisch) goed functioneert.

_________________
OPROEP

GEZOCHT:
#SOCIAL
MEDIA
MANAGER
BLOEMENBUURT
#vrijwilliger; #paar uur in de week;
#nieuwe media: #Insta, Facebook,
TikTok, Snapchat, LinkedIn; #aanboren
van nieuwe doelgroepen; #jongeren;
#dertigers. Interesse?
Meld je aan bij
marcel@marcelbril.nl
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SLEEËN

SPORT IN DE WIJK

D AV E H E I N S

K A R E L VA N D E R B E N T

ZONDER SNEEUW

Met een slee over het strand en door de duinen trekken terwijl er geen sneeuw ligt! Dat kan en dat
gebeurt. En wie dat doet, is bezig met Pullka en heet een pullkanier. Dit vergt uitleg.
Pullka is een nieuwe sport waarbij een slee gevuld met
zand aan een stevige gordel, een harnas, wordt voortgetrokken. De naam is afkomstig van het woord ‘pulkke’,
waarmee bewoners van de noordelijke streken van
Zweden en Finland het oudste transportmiddel van de
wereld aanduiden.
Uitvinder en uitwerker van deze Natuurbeweegschool is
de 38-jarige Diederik Veerman, conservator bij het Museon
en buurtgenoot, want woonachtig aan de Goudsbloemlaan. Het is een bijzondere manier om het lichaam en de
geest fit te houden. Het is al evenzeer bijzonder hoe deze
beweging tot stand is gekomen.

Pullka geboren
Veerman studeerde in Groningen niet-westerse geschiedenis met Arctische cultuur als specialisatie. Zijn werk als
wetenschappelijk onderzoeker bracht hem enkele malen
naar Groenland. Het bracht hem ook in contact met twee
poolonderzoekers met wie hij bevriend raakte. Beiden
kwamen in 2015 tijdens een expeditie in het noorden van
Canada jammerlijk om.
Een jaar later herdenkt hij samen met een vriend hun
noodlottige dood. Bestormd door herinneringen, lopen ze
over het strand van Hoek van Holland naar Den Haag. Ze
hebben de stokken, het harnas en de trainingsslede van
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Marc Cornelissen, een van de overleden kameraden, als
tastbare herinnering en eerbetoon bij zich. Met in de slee
wat zand als extra ballast. In 2017 herhalen ze de emotionele tocht met vijf man. Na afloop blijft de uitrusting
bij Diederik achter. Hij besluit die te gaan gebruiken om
zichzelf fit te houden als een blessure hem het hardlopen
verhindert.
En toen, in een flits, kwam een aantal zaken bij elkaar: het
plezier en de heilzame uitwerking van het trainen met
steeds grotere hoeveelheden zand in de slee, de positieve reacties van passanten op zijn trainingsmethode, de
aanblik van zijn dochtertje in een sleetje op het strand
– en Pullka was geboren. Geen pulkke, want dat zou al
gauw tot ‘pulken’ leiden. Wel met een verwijzing naar
het Engelse werkwoord ‘to pull’: trekken. Met een paar
geleende sledes beleefde de nieuwe bewegingsleer haar
primeur in januari 2018.

Alleen de vraag ‘hoe krijg ik mezelf en mijn slee met zand
die duin op?’ houdt me bezig. Het is maandagmiddag,
rond half twee. De hele dag is verder volgepland met
werkoverleggen, kinderen ophalen en allemaal andere
belangrijke en minder belangrijke zaken. Maar nu, alleen
die vraag. Omdat mijn vrouw en ik allebei thuiswerken
kunnen we samen met trainer Diederik iedere maandag
de duinen in en het strand op. Een training voor het hele
lijf en een oefening om het hoofd op pauze te zetten.
Meters maken langs de kustlijn, steile klimmetjes in
de duinen, ademhalingsoefeningen op een windstil
plekje en conditietraining die je de volgende dag nog
voelt. Het komt allemaal langs en daarna kan ik weer vol
energie door met al die andere dingen.
Marcel Bril

Ontwikkeling
Gedreven als Veerman is, kwam er al snel meer materiaal
op zandpaden begeven die met groene paaltjes zijn afgezet,
en ook een nieuw type harnas. Het harnas voorkomt rugen wie zich op een ruiterpad waagt, kan een boete krijgen
en schouderklachten door de weerstand over het hele
van 95 euro. Elke pullkanier wordt op zijn verantwoordelichaam te verdelen. Diederik
lijkheid gewezen om op de
ontwikkelde het door zijn
juiste paden te blijven en
verongelukte vriend Marc
de natuur te respecteren.
NIEUWE BEWEEGMETHODE HOUDT
Cornelissen ontworpen model
Daarnaast is Pullka onderdeel
LICHAAM EN GEEST FIT
door, en maakte het geschikt
van de landelijke Green Deal
voor het voorttrekken van
Schone Stranden. Tijdens
een slede aan de Noordzeekust, in plaats van op het NoordPullka-sessies rapen ze zwerfafval op van het strand en
poolgebied. Bij al het bijzondere kan de samenwerking
in de duinen. Het zand dat aan het begin van de rit in de
met een Drentse firma worden gevoegd: elke gordelriem
slee wordt geschept, wordt na afloop weer netjes in de
wordt met de hand in elkaar gezet en is daarmee uniek.
duinen terug gekieperd.
Diederik weet wat hij doet met zijn Natuurbeweegschool.
Hij volgde de Pabo in Vlissingen en gaf veertien jaar lang
spinningles in Zeeland, Groningen en Den Haag. Wat hij
van het begin aan af ook wist: Pullka mocht geen risicosport worden. Vandaar dat jong en oud zich aan een
tocht - meestal anderhalf uur - kan wagen. De hoeveelheid
ballast, hard of mul zand als ondergrond en de wisselende
hoogte van het terrein bepalen de zwaarte.
Aan de grote eettafel in zijn woning in de stijl van de Amsterdamse School wordt Diederik niet moe te vertellen
hoe de zeewind muizenissen wegwaait en hoe de natuur,
bevrijd van stadslawaai rust brengt. Ademhalings- en
veel andere oefeningen dragen verder een steentje bij.

Respect voor de natuur
De pullkaniers, actief van Hoek van Holland tot Scheveningen en intussen gegroeid tot een legertje van zo’n 250
sportievelingen per maand, houden zich bij hun tochten
aan de regels in de duinen. Wandelaars mogen zich alleen

De voorkeur om ’s morgens vroeg en ’s avonds op pad te
gaan, heeft te maken met het werkzame bestaan van veel
leden. Ook overdag in het weekend hebben mensen vaak
afspraken. Er zijn zelfs 'early bird' en 'full moon' tochten
voor wie tijdens het ochtendgloren of bij het betoverende
maanlicht de sport wil beoefenen.

Ook zin in een tochtje?
Wat Diederik in de loop der tijd heeft geleerd, is zwijgend
de lolbroekerij van het nieuwsgierige publiek te ondergaan. Zoals de plagerige vraag: mag ik mee in het bakkie?
Nieuwsgierig geworden naar hoe het voelt om zelf met
een slee achter je aan door de duinen en over het strand
te ploegen? Lezers van Wijkwijs kunnen tot 1 juli kennismaken met Pullka. Met de code ‘Bloemenbuurt’ kun je
voor € 5,- in plaats van € 10,- een proefsessie ervaren. Kijk
voor meer informatie op www.pullka com./proberen.
Aanmelden kan ook via de Pullka-app:
Ж
https://pullka.trainin.app
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UIT DE OUDE PERS

Uit: De Courant Het Nieuws van den Dag, 8 juni 1931

VREEMDE TRILLINGEN EN GEDREUN.
(Van onzen correspondent.)
’s-GRAVENHAGE, 7 Juni. – Verschillende Hagenaars, die in het
Westen en Zuidwesten der stad – Scheveningen en de Bloemenbuurt
– wonen, hebben een onrustigen nacht gehad. De echte slapers, en
dat zijn, naar gebleken is, de meesten, hebben van de schokkende
gebeurtenissen niets opgevangen, maar zij, die nog wakker waren of
een lichten slaap hebben, merkten tegen twee uur een zonderlinge
trilling op. De toiletartikelen dansten op de waschtafels, de tandenborstels rinkelden in de glazen, voorwerpen, die „op het randje” stonden,
vielen, deuren klepperden, vensters rammelden, ledikanten stonden te
schudden. Velen hebben slaapdronken gedacht aan het voorbijrijden
van een zwaren vrachtauto, maar zij hoorden van menige angstige
dame, die haar echtgenoot heeft gewekt, omdat „er onraad was” en
van menigeen, die eens onder zijn bed heeft gekeken of daar soms een
inbreker verscholen zat, die het zonderlinge schudden teweeg bracht.
Families, die in Indië geweest zijn, en dat zijn er in de residentie niet
weinige, herkenden de trilling echter onmiddellijk als een aardschokje
of aardbevinkje. Een dergelijk verschijnsel is in ons land echter zoo
zeldzaam dat deze veronderstelling in het nuchtere grauwe licht der
kille ochtenduren een dwaasheid leek, doch de hoofddirecteur van het
Kon. Meteorologisch Instituut te De Bilt, prof. dr. E. v. Everdingen
met wien wij een kort telefonisch onderhoud hadden, bevestigde, dat
hier inderdaad van een aardbeving sprake was. In den afgeloopen
nacht te één uur 50, heeft naar hij ons zeide, De Bilt een aardbeving
geregistreerd, welke vermoedelijk aan de Oostkust van Engeland
plaats vond. (…)
Zooals gezegd, zijn er niet velen, die van deze nuk der moeder aarde,
iets gemerkt hebben, vooral daar de verschijnselen zich voornamelijk
tot Scheveningen en het Bloemen- en Boomenkwartier beperkt hebben. Doch ook in het Noorden was het niet heelemaal pluis. Zoo viel
ten huize van een onzer redacteuren een steenen boekensteun met
een formidabelen klap van het bureau aan gruizels. De man trok er
onmiddellijk op los om „den inbreker” te vangen. Hij is overigens niet
de eenige geweest, die met verwonderd hoofdschudden de nasporingen
naar de oorzaak van de geheimzinnige gebeurtenissen in zijn huis,
heeft moeten staken.
Van een oud-indisch gast wonende aan de Thomsonlaan vernamen wij
nog, dat hij omstreeks twee uur in den nacht wakker werd door een
dof gedreun in zijn woning (…). Op zijn balkon vloog een vuilnisemmer met veel geratel van den eenen kant naar den anderen. Ook de
vensters trilden hevig. Volgens hem waren het dezelfde verschijnselen,
als hij bij een aardbeving in Indië had waargenomen. (…)
Het hoofdbureau van politie werd in den afgeloopen nacht eenige
malen door personen uit verschillende stadsgedeelten opgebeld, die
hun bevindingen over de aardbeving kwamen mededeelen. Van persoonlijke ongelukken noch schade schijnt echter nergens sprake te zijn.

DELPHER.NL

HA AG S G E M E E NTE ARC H I E F

BRONNEN
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB15:000597130:mpeg21:p00001
Gegevens aardbeving:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbeving_Doggersbank_1931
Kaart aardbeving:
http://benedante.blogspot.com/2014/05/
doggerland-and-great-wave.html

metalen verpakkingen: blikvangEr; 15. Grote mondvrucht: Muilpeer;
16. Lapje vis achter de tanden: tongfIlet; 17. Opbergplaats voor
geluid: klaNkkast; 18. Schelp met paardendrol: oorvijG. Oplossing:
Zintuiglijke Waarneming.

OPLOSSING | PUZZELPOTPOURRI

1. Lust tot aanraken: tastZin; 2. Hoorbaar aanwezige kerel: geluIdsmaN; 3. Sprekend bestek: sTemvork; 4. Trek in aaibaar vel:
hUIdhonger; 5. Knipperteken: ooGwenk; 6. Kijkstreep: zichtLIJn; 7.
Heilig boek over goede en slechte: SmaaKbijbel; 8. Vieze luchtjes
schrokop: geurvrEter; 9. Hapjes nemen als baan: proefwerk; 10.
Producent van gesproken tekst: sprAakmaker; 11. Vloeibare odeur
verspreider: reukwAter; 12. Snuivend blaasinstrument: neushooRn;
13. Sensitieve doorgever: gevoelszeNuw; 14. Grijper van vliegende
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www.zokinderopvang.nl
Zo Outdoor bij Ferguson,
Muurbloemweg 41 in Den Haag
t 06 15 556 590 m ferguson@zokinderopvang.nl

Benieuwd? Kom eens langs!
De BSO voor kinderen die graag buiten zijn en
de natuur als speelplek willen ontdekken!

Outdoor BSO!
Laan van Meerdervoort 709 | 2564 AC Den Haag | Tel. 070 - 346 93 08 | info@vanpeppen.nl
Verzekeringen | Pensioenen | Hypotheken | Financiële Planning | www.vanpeppen.nl
sinds 1945
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POSTADRES / SECRETARIAAT

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM
140 70 (keuzemenu)

Saskia de Swart
Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag

denhaag.nl

contactcentrum@denhaag.nl

070 - 360 37 25 (dinsdags 10.00 - 12.00 uur)
wijkberaad@dehyacint.nl
dehyacint.nl
facebook.com/bloemenbuurt
twitter.com/wbbloemenbuurt
nextdoor.nl

STADSDEELKANTOOR SEGBROEK
Fahrenheitstraat 190, 2561 EH Den Haag
140 70
STADSDEELWETHOUDER
Robert van Asten

BESTUUR

robert.vanasten@denhaag.nl

SERVICEPUNT XL
Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd, ouder worden

Voorzitter
Klaartje de Vrueh

voorzitter@dehyacint.nl

en vrijwilligerswerk. Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant
wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
voorwelzijn.nl

Penningmeester
Geert van Drimmelen
penningmeester@dehyacint.nl
Secretaris
Jan Vonk

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP
Avond, nacht, weekend

secretaris@dehyacint.nl

06 - 108 986 16

070 - 346 96 69
ALARMNUMMER HULPDIENSTEN
112

Overige leden
Marcel van Guldener

070 - 363 38 12
POLITIE (GEEN SPOED)

Marcel Bril

Bureau Segbroek

marcel@marcelbril.nl

06 - 147 978 75

Paul van den Berg
paulvandenberg@dehyacint.nl

0900 - 8844
WIJKAGENT
Pascalle Visser
pascalle.visser@politie.nl

LOKAAL 7

SCHOOLWIJKAGENT

Informatie en reserveringen
Saskia de Swart

lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM
zaalhuren@dehyacint.nl
WERKGROEPEN

schoolwijkagent.segbroek@politie.nl
BR ANDWEER (GEEN SPOED)
070 - 424 46 00
DIERENAMBULANCE DEN HAAG E.O.

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING
Marcel van Guldener
070 - 363 38 12
TUINWERKGROEP
Leo van der Wijden

Vacant

le.wijden@wxs.nl

BLOB (DUURZAME BOMEN- EN BLOEMENBUURT)
Lars Nanninga
duurzameblob@gmail.com
www.facebook.com/duurzameblob/
WERKGROEP VERKENNING OMGEVINGSWET
Johan van Arragon
johanvanarragon@gmail.com

Avond, nacht, weekend
070 - 328 28 28
WIJKBUS SEGBROEK
Aanmelden en informatie (ma – vr, 08.00 - 10.00 uur)
070 - 368 50 70
AV 070
0900 - 0345
GROF VUIL
Op afspraak gratis opgehaald
070 - 366 08 08
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COLOFON
REDACTIE
Elisabeth van Elsen | Take Padding
Dick van der Zwaard | Ellen Simon
Anje Broekman | Dave Heins | Marcel Bril
Annemarie van Oorschot | Gerard Putman
Marja Stam | Rosalien Vermeer
REDACTIEADRES
Anemoonstraat 25 | 2565 DD Den Haag
redactiewijkwijs@gmail.com
UITGAVE | Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Jaargang 43 - nummer 2 - april 2021
OPLAGE EN FREQUENTIE | 3000 exemplaren
Verschijnt 5 x per jaar in de maanden
februari, april, juli, oktober en december
BEZORGING | Marianne Wijsman
070 – 363 58 95

UPDATE
WIJK
BUDGET
K E L LY S T E E N TJ E S

K A R E L VA N D E R B E N T

WIJKBERICHTEN

FOTOGR AFIE | Karel van der Bent
ONTWERP | Designink
DRUK | Drukkerij Quantes, Rijswijk
ADVERTENTIES | Marja Venema - van Zijderveld
advertentieswijkwijs@gmail.com
06 - 260 843 79
ADVERTEREN IN WIJKWIJS
F
B x H		
1/8
87 x 60
mm
1/4
87 x 126
mm
1/2
180 x 126 mm
1/1
180 x 257 mm
AZ
190 x 277 mm

IN 2021
1 NR.			5 NRS.
€ 27,50
€ 123
€ 42,50
€ 190
€ 78,50
€ 350
€ 129,50
€ 580
€ 155,00
€ 695

COPYRIGHT
Overname van foto’s, artikelen of gedeelten daarvan
is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van
de redactie en met bronvermelding.
REACTIES EN INGEZONDEN BIJDR AGEN
Anonieme inzendingen worden geweigerd. De redactie behoudt zich het recht voor niet-inhoudelijke
wijzigingen aan te brengen, teksten in te korten of
bijdragen te weigeren.
WERKEN EN VERGADEREN IN JE EIGEN WIJK!
Lokaal 7 is een open lichte ruimte (± 80 m2) op de eerste
etage van het wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25
met vergaderwerkplek en workshopfaciliteiten. Er kan
vergaderd worden door groepen tot 30 personen en
er zijn 4 flex(werk)plekken ingericht voor maximaal 8
personen per dag. De basisvoorzieningen omvatten
het gebruik van internet via Wifi, printer, flip-over en
koffie/thee. Een beamer is in overleg beschikbaar.
Voor vragen, tarieven of reserveringen kunt u mailen
naar Saskia de Swart:
lokaal7@dehyacint.nl
SLUITINGSDATUM KOPIJ
6 juni 2021
VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 3
2 juli 2021

In het kader van Bloemenbuurt Begroot zijn 54
ideeën ingediend om onze wijk nog mooier, groener,
sportiever en gezelliger te maken – een aanzienlijk
deel hiervan door kinderen! Van al deze plannen
kregen 27 voldoende likes om door te gaan naar de
haalbaarheidscheck. Tot 5 mei kunnen we stemmen
op de 11 prachtige plannen die door deze check zijn
gekomen.
Alle wijkbewoners van 10 jaar en ouder mogen individueel in
totaal € 30.000 onder deze plannen verdelen. Door wettelijke
kaders krijgen alleen bewoners vanaf 12 jaar een brief met
stemcode. De kinderen uit onze wijk die op 7 april 2021 10 of 11
jaar oud zijn, kunnen via hun ouders of verzorgers een stemcode aanvragen. Stuur een mail naar
bloemenbuurtbegroot@denhaag.nl. Vermeld hierin de naam van de 10- of
11-jarige, het adres en je eigen persoonlijke stemcode (deze
staat in de brief). Je krijgt dan een unieke code voor de jonge
wijkbewoner toegestuurd.
Wil je graag stemmen maar is dat digitaal niet mogelijk of heb
je anderszins hulp nodig? Neem contact op met Kelly Steentjes
06 257 767 29. Zij is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 – 17.00 uur. Vertel haar over welke plannen jij graag
de € 30.000 wilt verdelen en geef hierbij je unieke code door.
Aan welke plannen kun je tot 5 mei € 30.000 uitgeven?
1. Aantrekkelijker maken Anemoonplein € 18.500
2. Bloemen voor insecten op/ rond het Stokroosveld
€ 15.000
3. Sport- en speelgelegenheid voor 12-plussers op het voorterrein Segbroek College (Klaverstraat) € 30.000
4. Klimparcours voor kinderen tot 12 jaar bij Speeltuin Blauwe
Druifjespad € 15.000
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DA N I ËL , TO B I A S EN S A M S PEL EN D M E T H U N AU TO OTJ ES I N H E T VO O R JA A RSZO N N E TJ E .

MA AK DE BLOEMENBUURT
NOG LEUKER!
5. Speelkasteel bij Speeltuin Blauwe Druifjespad € 15.000
6. Vijf keer het multifunctionele buiten-zitmeubel The
Duck in Rodekruisplantsoen € 7.000
7. Twee picknicktafels/-banken op het Irisplein € 3.000
8. Spelen en ontmoeten in Bloemenbuurt West door
spelletjes getekend op de straat aan te brengen € 5.000
9. Samen eten en ontmoeten in ons wijkcentrum De
Hyacint € 3.000
10. 60 regentonnen voor in de tuin: € 20 eigen bijdrage
€ 7.000
11. Wederopbouwkunst in de Bloemenbuurt plaatsen om
meer aandacht te vragen voor het bijzondere karakter
van de wijk als wederopbouwgebied € 4.000
Op 12 mei maken we bekend welke plannen uitgevoerd
worden. De uitslag wordt gepubliceerd op:
https://bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl

KIND MET VOGELDRINKBAK
De dame op de foto is Caroline
van den Bosch. Zij stond model voor het beeld Kind met
vogeldrinkbak van Marianne
Gobius waar we in de vorige
Wijkwijs over schreven.
Caroline was de dochter van
een zus van de beeldhouwster
en speelde als kind vaak in
het atelier van haar tante. Als
vierjarige poseerde zij voor het beeld dat sinds 1941 de
kop van het Papaverhofplantsoen siert. Het lieflijke
jongetje uit onze tekst, is dus eigenlijk een lieflijk meisje.
Met dank aan Jos Praat

Ж
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VAN GROOT TOT KLEIN,
BELDERBOS ZAL ER VOOR U ZIJN.

Laan van Meerdervoort 708a - 2564 AM Den Haag
T: (070) 368 94 96
E-mail: info@belderbos.nl - Internet: www.belderbos.nl

